
VREDNOTI SKROMNOST IN MIR, MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE  

v 2. razredu  

 

V 2. razredu smo se vrednotama posvetili v 15. in 16. tednu, do praznikov. Pri SPO smo obravnavali 

družino in v sklopu te teme govorili o drugačnosti, medsebojni pomoči v družini in navezali na pomoč 

starejšim, tudi tistim, ki niso naši sorodniki, pa so pomoči potrebni, morda osamljeni in podobno. 

Dogovorili smo se, da bomo raziskali del družinskega drevesa in ob praznikih razveselili dedke in 

babice, pradedke, prababice z obiskom, jim kaj pomagali postoriti. Ob praznikih pa jih bomo 

razveselili z voščilnicami, ki smo jih izdelali v sklopu pouka LUM in SLJ, ko smo se učili izreči in 

pravilno zapisati voščilo. 

Vsak dan zjutraj smo prižgali svečko in ob njej brali kratke povesti, se pogovarjali o željah, ki naj bi 

nam jih izpolnil Božiček in se spomnili vseh, ki so revni in lačni. Razmišljali smo o tem, kaj pomeni 

biti skromen in zakaj mislijo, da je tudi to vrednota. Povezali so jo s srečo, zadovoljstvom, dobrim 

počutjem. Izdelali smo tudi skromna darilca, s katerimi se bomo obdarovali kot skriti prijatelji. Prav 

tako smo darilca izdelali tudi za starše (simbolno lučko miru iz odpadne stekleničke, ki smo jo okrasili 

s servietno tehniko pri LUM. 

 Zapisala: Milena Novak 

          

         

      



Živimo z vrednotami 5. razred         SKROMNOST 
 

Petošolci so poslušali o pismu, ki ga je Nejc poslal Božičku. V njem je zapisal, da si želi najboljšo, 

najdražjo in najhitrejšo igračo na svetu. 

Božiček mu je odgovoril: »Dragi Nejc, letos ne boš prejel darila.« 

O odgovoru Božička smo imeli razgovor. Pogovarjali smo se o namenu praznovanja in obdarovanju. 

Nato je vsak učenec napisal pismo Božičku, v katerem je izrekel SKROMNO željo. 

 

Zapisala: Nataša Pušenjak  

 

                                                 

                                                

                  

 

 



VREDNOTA SKROMNOST v 1. razredu 

V 1. razredu smo se veliko pogovarjali, o tem, kako lahko nekomu polepšamo dan, ga razveselimo, 

nasmejimo in mu preprosto povemo, da ga imamo radi. Predvsem smo se osredotočili na tiste, ki jih 

imajo učenci najraje – bratce, sestrice, mamico, očeta, stare starše, prijatelje… Ugotovili smo, da že s 

samim nasmehom, lepo besedo- hvala/prosim, ko nekomu priskočimo na pomoč ali pa ga preprosto 

objamemo, naredimo veliko. 

Ves december smo brali pravljice, ki so si jih lahko izbrali učenci sami. Pri pouku športa, smo večkrat 

igrali igre in počeli tisto, kar so predlagali učenci. Tudi tako, sva jim pokazali, da smo lahko skromni 

in hkrati razveselimo marsikoga. Z učenci smo delali kokosove kroglice, krasili novoletno smrečico, 

večkrat poslušali glasbo, ki jim je všeč ter izbrali v razredu skritega prijatelja, ki so mu učenci vse 

teden pomagali, mu risali risbice ter mu podarili izdelek, ki smo ga izdelali ob tehničnem dnevu. 

Prižgali smo iskrice za srečo in si zaželeli skrito željo. 

Predstavila sem jim zgodbo o bratcu in sestrici Adamu in Sofiji, ki sta neozdravljivo bolna. Odločili 

smo se, da jima pošljemo naše risbice ter pismo, s katerim jima bomo pokazali, da tudi mi mislimo 

nanju in da jima želimo vse dobro.  

 

Zapisali: Karla Ramšak in Tadeja Žalar 

 

Vrednota SKROMNOST v 7. razredu 

Sedmošolci so pred prazniki doma izdelali skromna darilca za medsebojno obdarovanje. Dogovor je 

bil, da naj bodo darila skromna, izvirna, izdelana po lastni zamisli. Zadnji dan pouka v letu 2019 so 

učenci izžrebali dobitnike daril in se medsebojno obdarovali. Po obdarovanju so učenci povedali svoje 

občutke ob tem, ko so darila izdelovali (če so želeli, so povedali, kaj so naredili, sošolci so njihovo 

darilo tudi pokazali). Razredničarka je vsem učencem pripravila skromno darilce in voščilo za učence 

in njihove domače. Ob pogovoru so se vsi strinjali, da nam že majhna pozornost polepša dan in da se 

vrednost daril ne meri z denarjem, ampak z namenom, s katerim darilo izberemo in obdarimo. Vsi se 

bomo trudili, da svoje bližnje večkrat razveselimo, pa naj bo to s skromnim darilom ali samo s 

prijazno besedo.  

Zapisala: Marija Majcen 

 

 

 


